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VICHY Idealia krem regenerujący na noc 50ml
 

Cena: 87,99 PLN

Opis słownikowy

Działanie kojące, nawilżające, pobudzające
mikrokrążenie skóry, regenerujące,
wyrównujące koloryt

Miejsce
stosowania

twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

L’Oréal

Postać krem

Problem zmarszczki

Przeznaczenie na noc, pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry każda, mieszana, normalna, pozbawiona
blasku, sucha, zmęczona

Wiek dorośli, od 25 roku życia

Opis produktu
 

Przeznaczony dla kobiet o skórze twarzy z widocznymi oznakami zmęczenia, pozbawionej blasku, z nierównomiernym kolorytem, z
widocznymi porami, z pierwszymi zmarszczkami.

SKUTECZNOŚĆ

Proces regeneracji skóry może zostać zakłócony w wyniku niedostatecznej ilości snu lub jego złej jakości. Laboratoria Vichy
zidentyfikowały „głęboki sen skóry”, kluczową fazę regeneracji skóry nocą, podczas której aktywują się mechanizmy jej odbudowy.
Idéalia Krem regenerujący na noc to zaawansowana formuła opracowana przez ekspertów Vichy. Wysoka skuteczność to zasługa
kompleksu aktywnych składników pielęgnujących, które odtwarzają efekty regenerującego snu.

Kwas hialuronowy zapewnia optymalny poziom nawilżenia. Poprawia sprężystość skóry.
Kwas glicyryzynowy wykazuje właściwości kojące, zmniejszając ryzyko podrażnień. Hamuje enzymy rozkładające kwas
hialuronowy.
Kofeina - działa pobudzająco. Stymuluje mikrokrążenie, redukując widoczność opuchnięć. Zmniejsza widoczność oznak
zmęczenia.
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Witamina B3 - ma właściwości zwężające pory, redukuje zaczerwienienia.
Olejki naprawcze (olej z pestek moreli + Ceramid 5) dostarczają lipidy, wpływają na funkcję bariery ochronnej, posiadają działanie
zmiękczające i przeciwzapalne.
Adenozyna - działa przeciwzmarszczkowo i wygładzająco, zmniejszając widoczność oznak starzenia.

Do każdego typu skóry. Hipoalergiczny. Bez parabenów.

Efekt? Po przebudzeniu skóra jest wypoczęta, nawilżona i rozświetlona. Pory są zwężone, skóra jest wygładzona i sprężysta, nawet po
źle przespanej nocy.

PRZYJEMNOŚĆ

Wyjątkowa konsystencja świeżego balsamu w żelu otula skórę delikatną i niewidoczną warstwą ochronną, by zapewnić regenerację.
Delikatne nuty jaśminu i zielonej herbaty działają relaksująco.

SPOSÓB UŻYCIA

Idéalia Krem regenerujący na noc to dermokosmetyk przeznaczony do wieczornej pielęgnacji.
Niewielką ilość preparatu należy nałożyć na oczyszczoną skórę twarzy. Krem delikatnie rozprowadzić, wykonując masaż.
Można stosować samodzielnie lub po użyciu Idéalia Peeling.
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